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 2 (001) ائدةسورة امل-لبيانأضواء ا

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
  الرحمن الرحيم.بسم هللا

هم لوصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين  ،الحمد هلل رب العالمين
 بإحسان إلى يوم الدين:

 :-هللا تعالى هرحم-قال الشيخ محمد األمين الشنقيطي 
 سورة المائدة."

لم يبين هنا ما  [1: ]سورة المائدة {َعلَْيُكمْ  أُِحلَّْت لَُكم بَِهيَمةُ األَْنعَاِم إاِلَّ َما يُتْلَى}قوله تعالى: 
َمْت َعلَْيُكُم } :ولكنه بيَّنه بقوله ،ن حلية بهيمة األنعاممهذا الذي يتلى عليهم المستثنى  ُحر ِ

ُم َولَْحُم اْلِخْنِزيرِ  ]سورة  {َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصبِ } :إلى قوله [3]سورة المائدة: {اْلَمْيتَةُ َواْلدَّ
فالمذكورات في هذه اآلية الكريمة كالموقوذة والمتردية وإن كانت من األنعام فإنها  [3 ة:المائد

 ،والتحقيق أن األنعام هي األزواج الثمانية كما قدمنا في سورة آل عمران ،تحرم بهذه العوارض
 وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد من.."

 وهي مذكورة في سورة األنعام.
نين ن عمر وابن عباس وغير واحد من العلماء بهذه اآلية على إباحة أكل الج"وقد استدل اب

 ة أمه.."أن ذكا -صلى هللا عليه وسلم-وجاء عن النبي  ،اإذا ُذك َِّيت أمه ووجد في بطنها ميت  
نعام الجنين من بهيمة األ ،ألنه من بهيمة األنعام ؛مما أحل ستثن  ولم ي   ،ألنه من بهيمة األنعام

مرد في وال ،الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها تولم يرد استثناؤه كما استثني ،اج الثمانيةمن األزو 
وبهذا أخذ جمهور  ،«ذكاة الجنين ذكاة أمه» :من قوله -عليه الصالة والسالم-ذلك ما جاء عنه 

 ا من بطن أمه المذكاة أنه حالل أشعر أو لم يشعر.أن الجنين إذا خرج ميت  أهل العلم 
ترمذي أن ذكاة أمه ذكاة له كما أخرجه أبو داود وال -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  "وجاء

ورواه أبو داود عن جابر عن  ،إنه حسن :وقال الترمذي ،وابن ماجه من حديث أبي سعيد
 .-صلى هللا عليه وسلم-النبي 

 قوله تعالى.." 
َمْت َعلَ }ا شملته ج ميت  وأنه إذا خر  ،ال بد من تذكيته كما تذكى أمه :الحنفية يقولون  ْيُكُم ُحر ِ

اة الجنين ذك»يروونه بلفظ  «ذكاة الجنين ذكاة  أمه»ويروون الحديث  ،[3]سورة المائدة: {اْلَمْيتَةُ 
 يعني أنه يذكى كما تذكى أمه. «ذكاة  أمه

ذا األمر على م فال يدل هيعني إن شئت [2]سورة المائدة: {َوإَِذا َحلَْلتُْم فَاْصَطاُدواْ } :"قوله تعالى
 ويدل له االستقراء في القرآن." ،إيجاب االصطياد عند اإلحالل
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

منهم  ،األمر بعد المنع من أهل العلم من يرى أنه لإلباحة مطلق ا ،في مسألة األمر بعد الحظر
والتوسط في المسألة هو الذي دل عليه  ،الظاهرية يقولون بالوجوب ،من يراه لإلباحة مطلق ا

ا فهو مباح ،ذا األمر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظراالستقراء أن ه  وإن كان ،فإن كان مباح 
 واجب ا فهو واجب إلى آخره.

ب ب ثم أمر به بعد زوال ذلك الموجِّ له األمر ك فإن ذلك ،"فإن كل شيء كان جائز ا ثم ُحر ِّم لموجِّ
فَِإَذا }قوله و  ،[2ئدة:]سورة الما {َوإَِذا َحلَْلتُْم فَاْصَطاُدواْ } :في القرآن للجواز نحو قوله هنا

]سورة  {آلَن بَاِشُروُهنَّ فَا} :وقوله ،[10رة الجمعة:]سو  {قُِضيَِت الصَّالةُ فَانتَِشُروا ِفي األَْرِض 
ْرَن فَأْتُوُهنَّ } :وقوله ،اآلية [187البقرة: وال ُينَقض بقوله  ،اآلية [222]سورة البقرة: {فَِإَذا تََطهَّ
ألن قتلهم كان  ؛ةاآلي [5التوبة: ]سورة {لََخ األَْشُهُر اْلُحُرُم فَاْقتُلُواْ اْلُمْشِرِكينَ فَِإَذا انسَ } :تعالى
ورة في ا قبل تحريمه العارض بسبب األشهر األربعة سواء قلنا إنها أشهر اإلمهال المذكواجب  
نها األشهر الحرم إ :اأو قلن [2]سورة التوبة: {فَِسيُحواْ فِي األَْرِض أَْربَعَةَ أَْشُهر  } :قوله

 .[36]سورة التوبة: {ِمْنَها أَْربَعَةٌ ُحُرمٌ } :المذكورة في قوله تعالى
 عد تحريمهبوبهذا تعلم أن التحقيق الذي دل عليه االستقراء التام في القرآن أن األمر بالشيء  

ان ك فالصيد قبل اإلحرام ،يدل على رجوعه إلى ما كان عليه قبل التحريم من إباحة أو وجوب
 ،[2دة:]سورة المائ {َطاُدواْ َوإَِذا َحلَْلتُْم فَاصْ } :ثم ُأمر به بعد اإلحالل بقوله ،جائز ا فُمنع لإلحرام

ألشهر وقتل المشركين كان واجب ا قبل دخول ا ،فيرجع لما كان عليه قبل التحريم وهو الجواز
ة ]سور  {ُحُرمُ ُهُر الْ نَسلََخ األَشْ فَِإَذا ا} :ثم أمر به بعد انسالخها في قوله ،فمنع من أجلها ،الحرم
 فيرجع لما كان عليه قبل التحريم وهو الواجب." ،اآلية [5التوبة:

 الوجوب. ،الوجوب
 وهذا هو الحق في هذه.." ،"وهو الوجوب

 عد حظر؟ هل هو أمر ب [53]سورة األحزاب: {فَِإَذا َطِعْمتُْم فَانتَِشُروا} :في قوله تعالى
 طالب: ...........

م ث ،عامنعوا من االنتشار قبل الط، بالعكس هو األصل إذا أردنا أن نطبق القاعدة عليه أنهم م  ال
ألنهم لم يمنعوا من  ؛لكن ليس من هذا النوع ،ق عليه القاعدةبنطهذا ت ،أمروا به بعد الطعام

 لع اليجب إذا أكلت اط :الظاهرية يقولون ف ؛وإن اختلف العلماء في حكم هذا االنتشار ،االنتشار
 ما يلزم أن يكون للوجوب. :وغيرهم يقول ،تجلس

ر بعد وهذا أم :قال ابن كثير في تفسير هذه اآلية ،"وهذا هو الحق في هذه المسألة األصولية
ن كان فإ ،رد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهيوالصحيح الذي يثبت على السبر أنه يُ  ،الحظر

 ا فمباح."ستحب أو مباح  وإن كان مستحبًّا فم ،واجب ا رده فواجب
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 4 (001) ائدةسورة امل-لبيانأضواء ا

 يعني أرجعه إلى الوجوب. ،اا رده واجب  فإن كان واجب  
 ،آيات أخرى إنه لإلباحة ُيَرد  عليه ب :ومن قال ،"ومن قال إنه للوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة

انتهى  .وهللا أعلم .صولهذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء األاألدلة كلها  موالذي ينتظ
 ظه.."منه بلف

 يعني من ابن كثير.
 "وفي هذه المسألة أقوال ُأَخر عقدها في مراقي السعود بقوله: 

ــــــــــد الحظــــــــــر ــــــــــالوجوب بع ــــــــــر ب  واألم
 

ـــــــــى ل صـــــــــل  ـــــــــد أت ـــــــــد ســـــــــ ال ق  وبع
 أو يقتضــــــــــــــــي إباحــــــــــــــــة ل غلــــــــــــــــب 

 
ـــــــــــــــــــق بم   ثـــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــببإذا تعلَّ

 إال فــــــــــــــــذي المـــــــــــــــــذهب والكثيـــــــــــــــــر 
 

 لـــــــــــــــه إلـــــــــــــــى إيجابـــــــــــــــه مصـــــــــــــــيَّر 
 وقد تقرر في األصول.." 

 مِصْير.
ْير.  مصِّ

 كِثْير مِصْير زنتها.

 طالب: ...........
 راء؟

 طالب: ...........
 عندك؟ ماذاالخطل، 

 بعد الحظر.
 طالب: ...........

 عندك؟ ماذاال ال، 
 ظر.بعد الحظر واألمر بالوجوب بعد الح

   راء؟ 
 ظاء وراء.

 راء والعج ز الم؟ ءتجي كيفلكن 
 طالب: ...........

 المقصود المراد به المنع بعد المنع.
 طالب: ...........

 الخطل نعم.
 طالب: ...........
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

  له إلى إيجابه مصيرِ                      وإال فذي المذهب والكثيرِ 
.                    والكثير                      له إلى إيجابه مصير 

الفرد  وغير التام المعروف بإلحاق ،"وقد تقرر في األصول أن االستقراء التام حجة بال خالف
 باألغلب حجة ظنية كما عقده في مراقي السعود."

 وأما ،فال يجوز الخروج عنها ،االستقراء التام يدل على أن هذه هي الجادة الشرعية لهذا األمر
له  ويبقى الغالب ،ببعض الفروع األخرى لشبهه بها اال يمنع أن يكون هذا الفرع ملحق  فغير التام 

 واألقل له حكمه. ،حكمه
 "كما عقده في مراقي السعود في كتاب االستدالل بقوله:

" 
 ومنـــــــــــــــــه االســـــــــــــــــتقراء بـــــــــــــــــالجزئي

 
 علـــــــــــــى ثبـــــــــــــوت الحكـــــــــــــم للكلـــــــــــــي 

 فـــــــــــإن يعــــــــــــم غيــــــــــــر ذي الشــــــــــــقاق 
 

ـــــــــــــــــــــاق   فهـــــــــــــــــــــو حجـــــــــــــــــــــة باالتف
ــــى الظــــن انتســــب  ــــبعض إل  وهــــو فــــي ال

 
 يســــــعى لحقــــــوق الفــــــرد بالــــــذي غلــــــب 

 فإذا عرفت ذلك وعرفت أن.." 
 يسمى.

 يسعى؟ أمميم؟ يسمى  أمعندك عين 
 يسعى.

مَّى.  عندنا يسمى ي ْسم ى يعني ي س 
"....................... 
 

ـــــب  ـــــذي غل ـــــرد بال ـــــَمى لحقـــــوق الف  ُيْس
وهو  ،ثيركفإذا عرفت ذلك وعرفت أن االستقراء التام في القرآن دل على ما اخترنا واختاره ابن  
يم رجوع الحكم إلى ما كان عليه قبل التحر قول الزركشي من أن األمر بعد الحظر يدل على 

 .والعلم عند هللا تعالى ،عرفت أن ذلك هو الحق
]سورة  {ن تَْعتَُدواْ أَ  اْلَحَراِم َمْسِجدِ َوالَ يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوم  أَن َصدُّوُكْم َعِن الْ } :قوله تعالى 

 اآلية." [2:المائدة
 {ْبتَرُ إِنَّ َشانِئََك ُهَو األَ } :-جل وعال-ما في قوله والشنآن البغض ك ،يجرمنكم يعني يحملنكم

 فالبغض ال يحمل المسلم على أن يظلم ويعتدي. ،يعني إن مبغضك هو األبتر [3]سورة الكوثر:
"نهى هللا المسلمين في هذه اآلية الكريمة أن يحملهم بغض الكفار ألن صدوهم عن المسجد 

االحرام في عمرة الحديبية أن يعتدوا عل كما روى ابن أبي  ،ى المشركين بما ال يحل لهم شرع 
 -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا  :حاتم في سبب نزول هذه اآلية عن زيد بن أسلم قال
فمر بهم أناس  ،وقد اشتد ذلك عليهم ،وأصحابه بالحديبية حين صدهم المشركون عن البيت
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 6 (001) ائدةسورة امل-لبيانأضواء ا

 :-صلى هللا عليه وسلم-أصحاب النبي فقال  ،من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة
 .انتهى بلفظه من ابن كثير ،فأنزل هللا هذه اآلية ،نصد ه الء كما صدنا أصحابهم

يَن اْلبَْيَت اْلَحَرامَ } :ويدل لهذا قوله قبل هذا  ل هذه اآلية وصرَّح بمث [2]سورة المائدة: {َوال آم ِ
وقد ذكر  ،اآلية [8دة:]سورة المائ {ْعِدلُواْ َعلَى أاَلَّ تَْعِدلُواْ اَوالَ يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوم  } :في قوله

أَن } :تعالى في هذه اآلية أنهم صدوهم عن المسجد الحرام بالفعل على قراءة الجمهور

نا حكمة ولم يبين ه ،ألن معناها ألجل أن صدوكم ؛بفتح الهمزة [2]سورة المائدة: {َصدُّوُكمْ 
أنهم تح وذكر في سورة الف ،أنهم صدوا معهم الهدي معكوف ا أن يبلغ محلهولم يذكر  ،هذا الصد

ميزوا وأن الحكمة في ذلك المحافظة على الم منين والم منات الذين لم يت ،صدوا معهم الهدي
َي اْلَهدْ وَ  اْلَحَراِم َمْسِجدِ ُهُم الَِّذيَن َكفَُروا َوَصدُّوُكْم َعِن الْ } :عن الكفار في ذلك الوقت بقوله

ْؤِمنُوَن َونَِساءٌ  ً أَن يَْبلَُغ َمِحلَّهُ َولَْوال ِرَجاٌل مُّ ؤْ َمْعُكوفا ُهْم فَتُِصيبَُكم تَْعلَُموُهْم أَن تََطُؤو ِمنَاٌت لَّمْ  مُّ
ُ ِفي َرْحَمِتِه مَ  ةٌ بِغَْيِر ِعْلم  ِليُْدِخَل َّللاَّ عَرَّ ْنُهم مَّ َن َكفَُروا ِمْنُهْم َعَذاباً يلُوا لَعَذَّْبنَا الَّذِ ُء لَْو تََزيَّ ن يََشام ِ

 ً مل من وفي هذه اآلية دليل صريح على أن اإلنسان عليه أن يعا ،[25]سورة الفتح: {أَِليما
ن من وال تخأد ِّ األمانة إلى من ائتمنك، » :وفي الحديث ،عصى هللا فيه بأن يطيع هللا فيه

 إليه من مكارم األخالقوحسن ما يدعو  ،وهذا دليل واضح على كمال دين اإلسالم ،«خانك
 مبي ِّن أنه دين سماوي ال شك فيه."

جال لماذا؟ خشية من إصابة هؤالء الر  ،وإن كان األصل المعاملة بالمثل ،يعني ن ه وا عن االعتداء
سلمين تترُّس الكفار بنساء الم ، مسألةويبحث العلماء مسألة التترُّس ،المؤمنين والنساء المؤمنات

 ،مينخشية أن يصيبوا المسل ؛هنا في مسألة الطلب ي منعون  ؟ون أو ال ي قِدمون هل ي قِدم ،هموأطفال
ولو  ،والمسألة مسألة دفاع عن النفس يدافعون عن أنفسهم ،لكن إذا كان الكافر هو الطالب

 تلوا.ودروا وق  ألنهم إن لم يفعلوا ب   ؛أصابوا بعض المسلمين المتترَّس بهم
 طالب: ...........

ويسلم  ،يقبض أرواح الكفار وهم في فرشهم ،درة اإللهية صالحة لكل شيءال، األصل الق
ال إو  ،ال بد من االبتالء ،ويضم هذا إلى هذا ،يبتلي هذا بهذا ،لكن ال بد من االبتالء ،المسلمون 

 ،وهللا قادر على أن يبيدهم ويهلكهم ،الكفار اآلن على المسلمين يتسلطلماذا  :قد يقول قائل
م إلهية مترت ؟وهللا قادر ،ن أو سبعين سنة يعبثون ببيت المقدسمن ستيواليهود  بة لكن هناك ِحك 

 على هذا االبتالء.
 طالب: ...........

 ؟كيف
 طالب: ...........
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ير وي نظ ر في هذا المسلم المتترَّس فيه إذا كانت إقامته لتكث ،على بيت المال ،على بيت المال
 سواد الكفار فال دية له.

 ........طالب: ...
 بأن يطيع هللا.

 طالب: ...........
هذا  ،ادفع بالتي هي أحسن ،جادل بالتي هي أحسن ،بالحسنى ،قول عامل باألحسن.. يال، أنت
لكن قد يعترض هذا األصل ويقاومه أصول أخرى في أناس تعدى ضررهم وظلمهم  ،األصل

 [46]سورة العنكبوت: {لَُمواالَِّذيَن ظَ  ُن إاِلَّ تِي ِهَي أَْحسَ َوال تَُجاِدلُوا أَْهَل اْلِكتَاِب إاِلَّ بِالَّ }فمثل هذا 
 م ن ظلم يعام ل بما يليق به.

 يحملنكم شنآن قوم معناه ال [2ة:]سورة المائد {َوالَ يَْجِرَمنَُّكمْ } :"وقوله في هذه اآلية الكريمة
 ونظيره من كالم العرب قول الشاعر: ،على أن تعتدوا

 طعنــــــــةولقــــــــد طعنــــــــت أبــــــــا عيينــــــــة 
 

 جرمــــــــت فــــــــزارة بعــــــــدها أن يغضــــــــبوا 
 الأي  [2دة:]سورة المائ {الَ يَْجِرَمنَُّكمْ } :وقال بعض العلماء ،أي حملتهم على أن يغضبوا 

أي ال  [2]سورة المائدة: {أَن تَْعتَُدواْ } :وعليه فال تقدير لحرف الجر في قوله ،يكسبنكم
 وقرأ بعض السبعة.." ،ُيكسبنكم بغضهم االعتداء عليهم

ْنآن}  .{ش 
 سكونها البغضبومعنى الشنآن على القراءتين أي بفتح النون و  ،بسكون النون  {َشْنآن}"

ا كالغضبان :وقيل ،مصدر َشَنأه إذا أبغضه ءة قراوعلى  ،على قراءة سكون النون يكون وصف 
نكم إن وقع منهم صدهم لكم عن المسجد الحرام فال يحمل :بكسر الهمزة فالمعنى {إن صدوكم}

د صوإبطال هذه القراءة بأن اآلية نزلت بعد  ،ذلك على أن تعتدوا عليهم بما ال يحل لكم
د بعد وأنه ال وجه الشتراط الص ،وأصحابه بالحديبية -صلى هللا عليه وسلم-المشركين النبي 

 عه مردود من وجهين."وقو 
يعني مرة ثانية غير  {إن صدوكم}ال يمنع أن يقع الصد مرة ثانية ويكون االشتراط له وجه 

 األولى.
وبها  ،ال يمكن ردها ،بصيغة الشرط قراءة سبعية متواترة {إن صدوكم}"األول منهما أن قراءة 

اءة إن كون معنى هذه القر والثاني أنه ال مانع من أن ي ،قرأ ابن كثير وأبو عمرو من السبعة
ك ألنها تدل على الش ؛صدوكم مرة أخرى على سبيل الفرض والتقدير كما تدل عليه صيغة إن

 فال يحملنَّكم تكرر.." ،في حصول الشرط
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بخالف إذا  ،على الشك في حصول الشرط واإلتيان بإن في الشرط يدل على ضعفه وقلة احتماله
 فإنها للجزم يقول:

اااااااااااااأنااااااااااااا إن شااااااااااااككت وجااااااااااااد  تموني جازم 
 

 وإذا جزمااااااااااااااااات فاااااااااااااااااإنني لااااااااااااااااام أجااااااااااااااااازم 
ااااااااااااا   أنااااااااااااا إن شااااااااااااككت وجاااااااااااادتموني جازم 

 
 ........................... 

 طالب: ......... 
 ؟ ماذا

 طالب: .........
 ،فعل الشرط وجوابهألن إن تجزم  ؛اإن شككت وجدتموني جازم   فإنني لم أجزم، إن الحظ الحرف

ألن إذا ال  ؛وإذا جزمت من حيث المعنى بحيث يتحقق الشرط فإنني لم أجزم الفعل والجواب
 تجزم.

مرة أخرى على سبيل  {إن صدوكم}"الثاني أنه ال مانع من أن يكون معنى هذه القراءة 
فال  ،بأنها تدل على الشك في حصول الشرط والتقدير كما تدل عليه صيغة إن ،الفرض

  .الىوالعلم عند هللا تع ،يحملنكم تكرر الفعل السيئ على االعتداء عليهم بما ال يحل لكم
]سورة  {اِسِرينَ ِة ِمَن اْلخَ ي اآلِخرَ َوَمن يَْكفُْر بِاإِليَماِن فَقَْد َحبَِط َعَملُهُ َوُهَو فِ } :قوله تعالى

 ،ئدية الكريمة أن المرتد يحبط جميع عمله بردته من غير شرط زاظاهر هذه اآل [5المائدة:
نُكْم ِدْد مِ َوَمن يَْرتَ } :ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن ذلك فيما إذا مات على الكفر وهو قوله

ذا المطلق على هذا هومقتضى األصول حمل  ،[217بقرة:]سورة ال {َعن ِدينِِه فَيَُمْت َوُهَو َكافِرٌ 
 يقيَّد.."المقيَّد ف

لكنه في آية  ،والسبب هو الردة ،الحكم حبوط العمل في اآليتين ،لالتفاق في الحكم والسبب
ى والموت عل ،ن الردة جزء من العلةإ :وإذا قيل ،وفي آية أخرى مقيَّد بالموت على الكفر ،مطل ق

بة من الردة والموت عليها جزء ة لم يوجد الوفي اآلية الثاني ،الكفر جزء ثاٍن فتكون العلة مركَّ
 .الثاني من العلة

ومن صور هذه القاعدة ومما يندرج تحتها من  ،على كل حال المسألة فيها خالف بين أهل العلم 
أو ال يعيد إال إن مات  ،يعيد؟ باعتبار أن من يرتد حبط عمله ؟حج ثم ارتد هل يحج مرة ثانية

 حتى اال يحبط عمله يبقى عمله مقيَّد  على الكفر؟ يحتاج إلى أن يعيد إن مات على الكفر؟ يعني 
فلو رجع ال يلزمه إعادة  ،يعني عمله موقوف على موته على الكفر ،موقوف ،يموت على الكفر

يد ألنه لم يتوفر فيه الق ؛فلو رجع مادام ما مات على الكفر فإنه ال يلزمه أن يعيد الحج ،الحج
 ،كية لهم رأيالمال ،سألة معروفة عند أهل العلموالم ،[217]سورة البقرة: {فَيَُمْت َوُهَو َكافِرٌ }

 والشافعية لهم رأي.
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 ،الكفر فيقيَّد إحباط العمل بالموت على ،"ومقتضى األصول حمل هذا المطلق على هذا المقيَّد
 م عند هللاوالعل ،اخالف ا لمالك القائل بإحباط الردة العمل مطلق   ،وهو قول الشافعي ومن وافقه

 تعالى. 
 لى.."تعا قوله

 كم صفحة هذا؟ اآلية.. الجر بالمجاورة.
 المسح على الخفين بعد.. ثم ة،يا شيخ.. إحدى عشر  كثير
 ؟ماذا

 المسح على الخفين.. ثم بعدها ة،إحدى عشر 
األسابيع  ما رأيكم؟ ألنتتعلق بالمسح على الخفين مسائل المسح على الخفين يعني تستقل،  نعم،

 شهر؟ القادمة ما فيها دروس لمدة شهر،
 طالب: .........

 هذا الخميس القريب اختبارات في الجامعة. ،اختبارات القادمالخميس 
 طالب: .........

ن واالستئناف في األسبوع الثاني من الفصل الثاني إ ،هذا األسبوع األخير بالنسبة للفصل األول
 شاء هللا تعالى.

 .-رحمه هللا-لة وشواهد وذكر أمث ،والخالف فيه ،ألنه أطال على الجر بالمجاورة
 طالب: .........

 التجهيز على الزوج. ،التجهيز ما هو على العروس
 طالب: .........

 تأخذ من الزكاة مثل الهنود؟ ،طيب إذا كان المهر كله على الزوجة
 طالب: .........

 األصل أن المهر على الزوج.
 طالب: .........

 ديَّن؟ الذهب ي ،.. ال، هذا دينانقد   ليس؟ كيف
 طالب: .........

 ا بيد.يد   نعم
 طالب: .........

 ا يجوز.مال ال، 
 طالب: .........

 عطه إياه.أ ما عندك إال ذهب بعه و 
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 طالب: .........
 ا بيد.ال ال ال، الذهب ال بد أن يكون يد  

 ثم قرر أنه يتبع.. ،من تردد في اتباع الجنازةطالب: 
 شك. أميصل إلى حد غلبة ظن  ددتر ال

 طالب: .........
 ما عليه شيء. ،له أجره ،له أجره إن شاء هللا
 طالب: .........

 وإذا كان تركه لشغله من أجل الجنازة تأكد.
 طالب: .........

 ال، حتى توضع.ال  ؟الدفن
 طالب: .........

 خالص انتهى.
 ؟..ما هو الزم انتظار الدفن كامال  طالب: 
 ما يلزم.

 طالب: .........
 بيع؟ي ماذا

 طالب: .........
 قرض؟ ،اصبر

 ؟.....خذه  ،... ما عندي إال ذهبافلوس   يريديا شيخ هو  نعمطالب: 
 ؟قرض

 ..قرض نعمطالب: 
 وال يزيد عليه وال ينقص.

 طالب: .........
 ال ال.

 طالب: .........
 .ايرجع ذهب   ، أنالزم ا،يرجع ذهب  
 ؟..اما يرجعه فلوس  طالب: 

 ال ال.
 يا شيخ يقوم مقام االبن إذا مات.. الحفيدطالب: 

 ؟ماذا
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 ؟..الحفيد ابن االبنطالب: 
  وال األعمام.

 طالب: .........
 خالص محجوب يحجبوه عمومته.

 ..ابن االبن يا شيخطالب: 
 ال يرث معهم. ،بن عمومته يحجبونهابن اال


